
Eesti Jalgratturite Liit 

 

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL nr. 2 

 

Juhatuse koosolek toimus: 11.01.2017. algusega kell 15.00 

Asukoht: Peterburi tee 2f, Tallinn AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg. 

Osalesid 

Juhatuse liikmed: Enn Veskimägi, Raivo Rand, Siiri Visnapuu, Sulev Lipp, Hannes Kägu, 

Jaan Toots 

Külalised: Kaido Juurik, Karmen Reinpõld, Allar Tõnissaar 

Puudusid: Madis Lepajõe, Erkki Raasuke 

Töötajad: Urmas Karlson, Reti Meema 

Koosolekut juhatas: Raivo Rand 

Protokolliajad: Reti Meema, Urmas Karlson 
 

1. pp. 2017. aasta eelarve 2. lugemine. 

KUULATI: U. Karlson andis ülevaate eelarve mahtudest: 
2016    2017 

Tulud: 415 936 €. 382 536 €. 

Kulud: 457 835 €. 375 540 €. 

Jääk:  21 992 €. 11 788 €. 

 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks ja soovitas edaspidi kasutada eelarve koostamisel tulu-

kulu põhist eelarvet. Eelmise hooaja MM läks põhjendamatult palju üle planeeritu. Edaspidi peab 

koondise võistluskalendri ja eelarve ratsionaalsemalt läbi vaatama. 

KUULATI: Reklaamlepingut aastaks 2017. suure tõenäosusega LHV – ga ei sõlmita. Koostöö 

Silberautoga  vajab täpsustamist. Koostöö jätkub kindlalt ehitusfirmaga Rand & Tuulberg,  mahus 

30 000 eurot, Jetoiliga ja Standargiga summas 10 000 eurot. Teiste ettevõtete lepingute summad veel 

läbiräägitavad. Vajalik leida lisasponsoreid koondiste tegevuseks. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas, et peasekretär teeb kiiremas korras selgeks  toetajate lepingute 

mahud. Raivo Rand suhtleb Silberauto omaniku V. Kaldojaga. 

 

2. pp. Trekisõidu EM-i korraldamise võimalustest 2017. aastal. 

 

KUULATI: U. Karlson andis ülevaate Pirita Velodroomiga seonduvast. Pirita velodroomi 

trekirada tunnistati kasutuskõlbmatuks ja võistlusi seal alates 2017. aastast läbi viia ei tohi. 

Võimalus oleks trekisõidu meistrivõistlused läbi viia Leedus.  Klubide seas tehtud vastava 

küsitluse vastused ei andnud heakskiitu treki meistrivõistluste üleviimiseks Leetu. 

 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas, seoses Pirita Velodroomi trekiraja amortiseerumisega, 2017. aastal 

mitte  korraldada  Eesti trekisõidu meistrivõistlusi noorte, juuniorite, U23  ja eliitklaaside sportlastele.  

Seenioride meistrivõitlused trekisõidus viiakse läbi kas Soomes või Leedus, kui korraldaja Kalevi 

Jalgrattakool sõlmib vajalikud kokkulepped. 

Juhatuse liikmed Siiri Visnapuu ja Raivo Rand kohtuvad antud teema osas eraldi Kalevi Jalgrattakooli 

esindajatega, et arutada treki tuleviku võimalusi.  

 

 3. pp. EJL 2017. võistluskalendri kinnitamine. 

KUULATI: Peasekretär andis ülevaate EJL-i võistluskalendri 2017 hetkeseisust. Hetkel on 

lahtine CFC Spordiklubi poolt korraldatav Lauri Ausi mälestussõidu ja TTP 5. Noortetuuri 

kuupäev.  Lahtine on hetkeseisuga maanteesõidu Eesti Meistrivõistluste korraldaja ja koht, 

kuna  Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking loobus erinevatel põhjustel ürituse korraldamisest 



2017. aastal. Ühe võimalusena oleks, et EJL võtab Meistrivõistluste korraldamise enda kanda 

ja korraldust juhiks Liidu palgaline treener Rene Mandri. Seda on temaga ka arutatud. 

Võistluse läbiviimise kohaks oleks Luua, Jõgevamaa. 

 

OTSUSTATI: Siiri Visnapuu suhtleb veel Spordiklubi Viiking esindaja Riho Räimega ja 

uurib võimalusi siiski Meistrivõistlused Saaremaal korraldada. Urmas Karlson suhtleb CFC 

esindajatega Lauri Ausi Mälestussõidu osas. Juhatus otsustas kinnitada võistluskalendri 

järgmisel koosolekul. 

 

4. pp. Baltic Chain Tour`i korraldamisest 2017 aastal /Allar Tõnissaar. 

KUULATI: Baltic Chain Tour`i korraldusest  ja selle ettevalmistustest rääkis võistluse peakorraldaja 

Allar Tõnissaar. Hetkel on tuuri toimumise tõenäosus 90%.  Eesti poolt on võimekus korraldada 1 

etapp, Leedul samuti 1 etapp. Hetkel ebakindel Läti etapp, aga töö selle nimel käib. Samuti on 

problemaatiline Soome etapp seoses kallite laevapiletitega. Tuleviku mõttes oleks kindlasti vaja lisaks 

Balti riikidele kaasata veel koostööpartnereid, et tagada tuuri stabiilsus ja jätkusuutlikkus.  

Tuur algaks Leedust, liiguks läbi Läti Eestisse. Eesti etapp algaks Tartust uue Eesti Rahva Muuseumi 

maja eest. Samal ajal toimub Tartus ka Klubi Tartu Maratoni poolt korraldatav rulluisumaraton. Finish 

toimuks Tallinnas Toompeal. Vajalik oleks Balti riikide rattaliitude koostöö ja kohtumine presidentide 

tasandil. Lõplik otsus tuuri toimumise kohta võetakse vastu märtsi lõpuks. Patroonideks loodetakse 

saada Balti riikide presidendid või peaministrid.  

 

OTSUSTATI:  

• R. Rand planeerib kohtuda teiste rattaliitude presidentidega 5. märtsil, kui toimub Euroopa 

Rattaliidu kongress. 

• Võistluse korraldaja peaks uuesti pöörduma laevapiletite osas Tallinki poole.  

• Juhatus otsustas Euroopa Rattaliidu poolt eraldatud toetus 10 000 eurot kanda tuuri 

läbiviimiseks võistluskorraldajale edasi. 

 

5. pp. Sekretariaadi tööjaotusest 

KUULATI: Peasekretär andis juhatusele ülevaate Liidu sekretariaadi tööjaotusest. 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

6. pp. Raamatupidamise teenuse kasutamisest. 

KUULATI: Siiri Visnapuu käis tutvumas EJL-i olemasoleva raamatupidamissüsteemiga ja 

andis ülevaate hetkeseisust. Tulevikus on plaanis hakata kasutama Hansa 

raamatupidamistarkvara, mis sai juba ka Liidu arvutitesse seadistatud. Edaspidi jääks 

sekretariaadi tööülesannete hulka ostuarvete tegemine ja ülekannete sooritamine. Ülejäänud 

tegevused oleksid raamatupidamisteenusena kaetud. 

 

OTUSTATI: Juhatus otsustas anda Hansa raamatupidamistarkvarale testperiood 2 kuud ja 

peale seda otsustada, kas hakata kasutama antud programmi ka edaspidi.  

 

7. pp. Juhatuse liikmete vastutusaladest liidu tegevuse arendamisel.  

OTSUSTATI: Juhatus jagas juhatuse liikmete vastutusalad järgmiselt:  

• Sulev Lipp – MTB koondis ja kõik sellega seonduv (sh sponsorid) 

• Siiri Visnapuu – naiste koondis ja kõik sellega seonduv (sh sponsorid), EJL-i 

raamatupidamisteenus 



• Madis Lepajõe – UCI, suhtlemine kohtunikega 

• Erkki Raasuke – kõik trekiga seonduv 

• Hannes Kägu – maanteekoondisega seonduv 

• Enn Veskimägi – hobiratturite ja võistluskorraldajatega seonduv 

• Raivo Rand – kõik liidu ja rattaspordi arenguga seonduv (koostööprojektid, koduleht) 

• Jaan Toots – suhtlemine Eesti Politseiga 

 

8. pp. Juhatuse koosolekutest 2017. aastal. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas järgmiste koosoleku aegadena kinnitada: 8. veebruar, 8. 

märts. Edasised koosolekud otsustatakse järgmisel koosolekul.  

 

9. pp. MTB koondisest 

KUULATI: Karmen Reinpõld ja Sulev Lipp tutvustasid MTB koondise loomise plaane. 

MTB koondise esisõitja on kindlasti Martin Loo. Kogu töö täib tema Tokyo Olümpiale 

pürgimise nimel (noored maastikuratturid saavad juba 2018. aastast punkte hakata koguma). 

Hetkel pole eelarvest võimalik Martin Lool MM-ile Austraaliasse sõita, sest selle kulu on 

liiga kõrge, erasponsorite leidmisel oleks see veel võimalik. Loo osalemine MM-il oluline 

eelkõige seetõttu, et jõudmisel 8 parima hulka saaks ta olümpia c kategooria toetuse. 

Konkreetne otsus tuleks teha vahetult enne MM-i toimumist.  

KUULATI: U.Karlson. MTB koondise loomine on tänuväärne projekt ka seetõttu, et 

ainukesed noortele mõeldud tiitlivõistlused ja Noorte Olümpia toimuvad just maastikusõidus.  

KÜSIMUS: Kas maantee- ja maastikukoondisel võib tekkida omavahel ka konflikte? 

VASTUS: Pigem saavad kaks koondist omavahel hästi läbi ja täiendavad teineteist. 

OTSUSTATI: Juhatus peab maastikuratta koondise loomist tänuväärseks ettevõtmiseks. 

 

10. pp Muud küsimused. 

10.1. Rein Kirsipuu esitamine Kultuuriministeeriumi elutööpreemia nominendiks.  

OTSUSTATI: Juhatus otsustas kinnitada otsuse esitada Rein Kirsipuu Kultuuriministeeriumi 

elutööpreemia nominendiks. Peasekretär Urmas Karlson on vastava avalduse ka juba 

Kultuuriministeeriumile ära saatnud. 

 

10.2. Kohtumine Eesti Politsei esindajatega. 

KUULATI: J. Toots selgitas, et kohtumine Politsei esindajatega on edasi lükkunud, kuna 

paljud oluliste ametikohtade esindajad on muutunud ja uus aeg selgub kohe, kui konkreetsed 

isikud vastavatele ametikohtadele on selgunud. 2017. aastal sõlmitud kokkulepetele vastavalt 

toimub EJL-i ja  Eesti Politsei vahel samadel alustel nagu 2016 aastal. 

 

10.3. Reitingutabel 2017 

KUULATI: U. Karlson andis ülevaate Aivo Maripuu poolt pakutavast reitingtabeli 

süsteemist/keskkonnast. Arengute summaks on ca 1500 eurot ja igakuiseks ülalpidamiseks (sh 

täitmiseks, arendamiseks, testimiseks) kulub ca 150 eurot kuus, kuni 2017. aasta lõpuni. 

OTSUSTATI: Juhatus leidis, et pakutav teenus ja selle kulu on Liidule sobiv ja hakatakse 

tulevikus kasutama. 

 

 

 

 



10.4. Koostöö ajakirjaga MA OLEN JALGRATTUR 

 

KUULATI: (R.Rand) Ajakiri „MA OLEN JALGRATTUR“ peatoimetaja Vahur Kalmre 

pakkus Liidule reklaamlepingut, mille kohaselt on Liidul igas numbris võimalik avaldada oma 

poolt valitud sisu kahel leheküljel hinnaga 300 eurot+km. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas, et Liit kasutab antud pakkumist ning summad jaotatakse ära 

sponsorite lõikes. 

 

10.5. EJL-i uus koduleht 

 

KUULATI: (R.Rand) EJL-i uus koduleht peaks valmima kevadeks. Uuel kodulehel peaks 

olema võimekus võistluskalendrit atraktiivsemalt kuvada. Täpsed kodulehe 

võimalused/muudatused pannakse paika eraldi kohtumiste raames. 

 

10.6. EJL-i uus logo 

KUULATI: U.Karlson pakkus arutluseks teema, kas peaks muutma EJL logo kujundust. 

Rene Mandri kaudu on ettevalmistatud ka mõned logo kavandid. 

 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas hetkel logo uuendamisega mitte edasi minna. Prioriteediks on 

hetkel uus koduleht ja uue raamatupidamisteenuse juurutamine. Logoga tegeletakse edasi kui 

kiired asjad on lahendatud. 


